


TERMOS E CONDIÇÕES
CONDIÇÕES GERAIS

• O Lugar Anual é válido para Sócios e abrange apenas os jogos no Estádio de São Miguel, 
referentes à Liga Portugal BWIN,

• O Lugar Anual é definitivo para toda a época desportiva 2022/2023,

• A aquisição de lugar anual é exclusiva para Sócios do Clube Desportivo Santa Clara,

• O sócio aceita cumprir as regras aplicadas no Estádio de São Miguel em dia de jogo, 

• Em caso de extravio do cartão, a reemissão tem um valor de 10€,

• A Santa Clara Açores, Futebol SAD reserva o direito de tomar providências em caso de 
incumprimento do presente regulamento,

• Ao adquirir o lugar anual, o sócio está a aceitar os termos e condições aplicados à data,

• Este regulamento está em vigor até ao final da temporada 2022/2023. Quaisquer 
alterações serão sempre revistadas de caráter escrito, transmitidas aos Sócios através 
dos canais oficiais do clube.

RENOVAÇÃO

• Na renovação dos lugares anuais serão considerados os lugares adquiridos na época 
2019/2020, nas datas definidas e comunicadas pelo clube.

SÓCIOS

• O Sócio que queira adquirir um Lugar Anual terá de ter, obrigatoriamente, as suas quotas 
regularizadas,

• Cada Sócio tem o direito de adquirir apenas um Lugar Anual,

• Caso o Sócio pretenda mudar de lugar, pontualmente, terá de adquirir novo ingresso a 
preço de não sócio,

• Sócios Criança só poderão adquirir um Lugar Anual perante a autorização do respetivo 
encarregado de educação.

BENEFÍCIOS

• Maior comodidade e lugar marcado no Estádio de São Miguel,



• Oferta de Cartão de Lugar Anual personalizado,

• Acesso aos jogos em que o Santa Clara participe na condição de visitado, no Estádio de 
São Miguel da Liga Portugal BWIN,

• Prioridade na compra de bilhetes para jogos do Santa Clara, que decorram no Estádio de 
São Miguel, em todas as competições em que participe.

PAGAMENTOS E PREÇOS

• Pagamento é feito na sua totalidade, no ato da compra,

• Serão aceites pagamentos em dinheiro, multibanco, cartão de crédito e/ou mbway,

• Os preços aplicados serão comunicados nos canais oficiais do clube,

• Os preços aplicados incluem IVA à taxa legal aplicável.

TRANSMISSIBILIDADE

• Sócios Criança só poderão transmitir o seu lugar anual a adeptos com idades entre os  
3 e 17 anos,

• Sócios com maior idade (+18 anos) poderão transmitir o seu lugar anual a qualquer 
adepto, com idade igual ou superior a 18 anos,

• A transmissibilidade do cartão Lugar Anual é possível, ficando o Sócio responsável pela 
boa utilização do cartão e respetivo cumprimento das regras definidas no presente 
regulamento.

LOCAIS DE VENDA

• A Santa Clara Açores, Futebol SAD reserva a venda exclusiva dos Lugares Anuais, na 
loja física do clube, sita na Rua Açoreano Oriental, 44. A venda decorrerá nos prazos 
estabelecidos e comunicados nos canais oficiais do clube, segundo os horários definidos 
para a Loja.
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